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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              

 

Από το Πρακτικό της 18ηης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ληξουρίου την  30η Μαΐου  2022. 
 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 117/2022 (εκτός ημερήσιας διάταξης) 
Περίληψη  

«Έγκριση 10ης  αναμόρφωσης -τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 
Δήμου Ληξουρίου» 
 
Στο Ληξούρι σήμερα 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:00π.μ.πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 18η τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.3890/26-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 
Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε 
σύνολο επτά(7) μελών, δήλωσαν συμμετοχή  οι έξι (6) και ονομαστικά: 
 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)                           1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ                                                                                           
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ                                         (αν και νόμιμα είχε προσκληθεί) 
4. ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ                                                           
5. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 

 
Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος 
του Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το  1ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης: ««Έγκριση 10ης  αναμόρφωσης -τροποποίησης προϋπολογισμού 

οικον. έτους 2022 Δήμου Ληξουρίου» και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία στάλθηκε και 

             

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ηλεκτρονικά στα μέλη προκειμένου να τοποθετηθούν και η οποία έχει αναλυτικά ως 

εξής: 

  
   Α . Με την αριθμ. 5074/16.5.2022(ΑΔΑ : Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»   εγκρίθηκε η ένταξη 
της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε 
Δήμους της Χώρας ( εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές  Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020». 
     Το ποσό που αφορά το συνδικαιούχο Δήμο Ληξουρίου ανέρχεται σε €256.000,00 
(διακόσιες πενήντα έξι  χιλιάδες) 

    Η ανωτέρω αναφερόμενη πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα :  
- Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ληξουρίου ποσό € 248.00,00 
(διακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες ) με τη δαπάνη Φ.Π.Α  

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας 
του Δήμου Ληξουρίου , ποσό € 8.000,00 με τη δαπάνη Φ.Π.Α       
    Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου το ως άνω αναφερόμενο ποσό διατεθεί 
για την υλοποίηση της ως άνω αναφερόμενης πράξης, απαιτείται η αναμόρφωση  του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2022 όπως παρακάτω  :  

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΕΣΟΔΑ  

Κ.Α. 
Εσόδων Αιτιολογία 

Ποσό  

1323.01  

Επιχορήγηση Υπουργείου Ανάπτυξης και 
 Επενδύσεων  για υλοποίηση της πράξης  

«Βιώσιμη μικροκινητικότητα 
 μέσω συστήματος κοινόχρηστων 

 ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» 

256.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

256.000,00 

 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΕΞΟΔΑ 

Κ.Α. 
Εξόδων Αιτιολογία 

Ποσό  

64.7132.01  
Ενίσχυση της μικροκινητικότητας 

 στο Δήμο Ληξουρίου 

248.000,00 

64.6162.03 

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων 
μικροκινητικότητας του 

 Δήμου Ληξουρίου 

8.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  

256.000,00  

    
    Με την ανωτέρω αναμόρφωση του προϋπολογισμού δεν επέρχεται καμία αλλαγή  στο 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ κεφάλαιο  το οποίο  ανέρχεται στο ποσό των € 113.695,56  (   εκατόν δέκα 
τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε και πενήντα έξι λεπτά  )» 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων.  
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α),  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(θετικές ψήφοι: 6) 
 

Εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση της 10ης αναμόρφωσης- τροποποίησης 
προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 2022. 
Καταρτίζει όπως παραπάνω την 10η αναμόρφωση- τροποποίηση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 και εισηγείται την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του  Δήμου Ληξουρίου. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 117/2022. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                       Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

Γεώργιος Κατσιβέλης 
Δήμαρχος Ληξουρίου 
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